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त्या शहरात कुठूनही दिसेल अशा जागी एक पुतळा होता. खास बाांधलले्या एका उांच, 

रां ि, कोरीव स्तांभावरआनांिी राजपुत्राचा पुतळा होता. तो सबांधल पुतळा अस्सल
सोन्याच्या तलम पानाांनी सजवला होता. त्याच्या डोळयाांच्या जागी िोन तेजस्वी
नीलरत्नां होती. त्याच्या तलवारीच्या मुठीवर मोठां लाल रत्न उठून दिसत होतां.



एका रात्री त्या शहरात एकछोटी पाकोळी उडत उडतआली. ततनी उांच
स्तांभावरचा तो पुतळा पादहला आणि ती त्या पुतळयाच्या सोनेरी
पावलाांजवळअलगि उतरली.

“वा !’’ आजमला तनजायला सोन्याची खोलीआहे ! ती ततच्या पांखात
डोकां लपविार एवढ्यात पाण्याचा एक मोठा थेंब ततच्या अांगावर पडला.

त्या आनांिी राजपुत्राचे डोळे अश्ूांनी डबडबले होते. त्याच्या सोनेरी
गालाांवरूनओघळून ते खाली येत होते. चांद्राच्या प्रकाशात त्या राजपुत्राचा
चेहरा इतका सुांिर दिसत होता की, त्या छोट्या पाकोळीचां मन करूिेनां
भरूनआलां.



“तू कोिआहेस?’’ पाकोळीनां ववचारलां.
“मीआनांिी राजपतु्र आहे.’’

“मग तू रडतोआहेसका?’’ पाकोळीनां ववचारलां.
“तू मला भभजवनू टाकलांस बघ.’’

“मी जेव्हा जजवांत होतोआणि माझां हृिय मािसासारखां होतां.’’ पतुळयानां उत्तर दिलां.
“मला अश्ू म्हिजे काय ते माहीतच नव्हतां. म्हिून माझ्या िरबारातले लोक मला
आनांिी राजपतु्र म्हिायच.े आता माझ्या मतृ्यनूांतर त्याांनी मला इथे इतक्या उांचावर
उभां केलां आहे की इथनू मला माझ्या शहरातलां सगळां ि:ुख दिसतआहे. आता जरी
माझां हृिय धलातूचां आहे तरी रडण्याखेरीज त्याला काही मागगच नाही.’’ “लाांबवर पुतळा बोलतच रादहला.’’ मला एक गरीब घर दिसतआहे. ततथे एक लहान

मुलगा आजारी आहे. तो पलांगावर तनजला आहे. तो सांत्र खायला मागतोआहे. त्याची
आई त्याला काहीच िेऊ शकत नाही. ततच्या घरात वपण्यासाठी फक्त निीचां पािी
आहे.  म्हिून तो मुलगा रडतो आहे. अगां चचमुक्या पाकोळी तू माझ्या या
तलवारीच्या मुठीतलां हे मोठां लाल रत्न काढून घेऊन त्याआईला िेऊन येशील का?



“माझे भमत्र इजजप्तमध्ये माझी वाट पहातआहेत.’’ पाकोळी म्हिाली. माझे भमत्रआता
नाइल निीवरून उडत चालले आहेतआणि ते निीत्या कमळाांशी गप्पा मारत आहेत. 

लवकरच ते थोर्या राजाच्या ववश्ाांती स्थळावर तनजायला जातील. राजा स्वत: ततथे
स्वत:च्या नक्षीिार, रांगवले्या शवपेटीत चचरतनद्रा घेतआहे. त्याच्या गळयात फफकट
दहरव्या रांगाच्या रत्नाांची माळआहे. त्याचे हात सुकले्या हाताांसारखे दिसतात.

“अगां पाकोळी पाकोळी चचमुक्या पाकोळी.’’ राजपुत्र म्हिाला, 
“तू माझ्यासाठी एक रात्र नाही का इथे थाांबिार? आणि माझी ितू
नाही का होिार?’’



आनांिी राजपुत्र इतका ि:ुखी दिसत होता की छोट्या पाकोळीांनी राजपुत्राच्या
तलवारीतलां मोठां लाल रत्न चोचीनी काढून घेतलां आणि ते ततच्या इव्याशा
चोचीत धलरून ती शहराच्या इमारतीांच्या छताांवरून उडत गेली.
ती त्या शहरात्या मोठ्या चचगच्या मनोर  यावरून उडत गेली तेव्हा ततला ततथे शुभ्र
पाांढरे सांगमरवरी िेवितू कोरलेले दिसले. ती निीवरून जाताना थबकलीआणि
ततला जहाजावरच्या काठ्याांवर टाांगलेले कां िील दिसले. 

शेवटी ती त्या गरीब घराजवळ पोचली. त्या घरात तो छोटाआजारी मुलगा
झोपी गेला होता. ततनी त्या घरात्या टेबलावर ते लाल रत्न टाकलां.
नांतर ती उडत उडतआनांिी राजपुत्राकडे परतआली. ततनी काय काय केलां ते
त्याला साांचगतलां. ती म्हिाली, “नवलचआहे हे! मला चक्क उबिार वाटतांय
आणि सगळीकडे तर इतकी थांडी आहे !’’



िसुर  या दिवशी जेव्हा रात्री चांद्र उगवला तेव्हा पाकोळीनी राजपुत्राकडे पादहलां
आणि म्हिाली, “मी आता इजजप्तला तनघालेचआहे.’’ राजपुत्रानां ततला पुन्हा
ववनविी केली, “पाकोळी पाकोळी, चचमुक्या पाकोळी माझ्यासाठी आिखी
एक रात्र नाही का गां थाांबिार तू?’’

ती म्हिाली, “इजजप्तमध्येमाझे सोबती माझी वाट पहातआहेत. ततथे उांची गुळगुळीत
िगडाांनी बनवले्या भसांहासनावर मेमनॉन नावाचा राजा बसलाआहे. तो रात्रभर तारे पहात
असतोआणि जेव्हा पहाटेचा तारा उगवतो तेव्हा तो आनांिानी एक फकांकाळी फोडतोआणि
त्यानांतर सगळीकडे शाांतता पसरते. िपुारी वपवळे भसांह पािी वपण्यासाठी पािवठ्याच्या काठी
उतरतात.’’



“अगां माझ्याआवडत्या चचमुक्या पाकोळी, ह्या शहराच्या िसुर  या बाजलूा लाांबवर एका
घरावरच्या छोट्या खोलीत मला एक तरिमुलगा दिसतो आहे. तो एका नाट्य
दिग्िशगकासाठी एक नाटक भलदहतोआहे. ते त्याला भलहून पिूग करायचे आहे. पिखोलीत
इतकी थांडी वाजते आहे की, त्याला यापढेु काही भलदहिां शक्यच नाही.’’
“मीआिखी एक रात्र तुझ्यासाठी थाांबते. पाकोळी म्हिाली. कारि ती खरोखरच पे्रमळ
होती. मीआिखी एकलाल रत्न घेऊन त्याला िेऊन येऊ का?’’

“काय करू? आता माझ्याकडे िसुरां लाल रत्न नाही आहे गां?’’ राजपतु्र म्हिाला, “आता माझे
डोळेच उरलेत माझ्याकडे. माझ्या डोळयातली नीलरत्नां खास भारतातून आिलेली िभुमगळ
नीलरत्नां आहेत. त्यातलां एककाढून घेआणि त्याला नेऊन िे.’’

“अरे माझ्या लाडक्या राजपतु्रा, तेवढां मात्र मला साांगू नकोस रे.’’ आणि ती कळवळून रडू
लागली.

“पाकोळी पाकोळी, चचमुक्या पाकोळी.’’ राजपुत्र म्हिाला, “ही माझी आज्ञा
आहे. मी साांगतो तसां कर.’’

मग पाकोळीनां राजपुत्राचा एक डोळा काढलाआणि तो तरि ववद्यार्थयागला
द्यायला ती त्याच्या खोलीकडे तनघाली आणि जेव्हा त्या ववद्यार्थयागनी वर
पादहलां तेव्हा त्याला त्याच्या भलहायच्या टेबलावर ते नीलरत्न दिसलां.



आता मला तुझा तनरोप घेतलाच पादहजे. िसुर  या रात्री जेव्हा चांद्र उगवला तेव्हा
पाकोळी रडतच म्हिाली, “मी चालले आता इजजप्तला.’’
“पाकोळी पाकोळी इव्याशा पाकोळी’’ राजपुत्र म्हिाला “एवढी एकचां रात्र गां! 
तू नाही का थाांबिार माझ्यासाठी?’’

“हा दहवाळाआहे, पाकोळीनां उत्तर दिलां.’’ लवकरच इथे दहमवर्ागव सुरू होईल. 

इजजप्तमध्येमात्र हवा उबिार असेल. पामच्या झाडाांवर बसून सूयागच्या उन्हात ऊब घेता
येईल. मगरी चचखलात लोळतआळसानी आजबूाजलूा बघत असतील. माझ्या लाडक्या
राजपतु्रा, मला तुला सोडून जावांच लागेल. पिमाझ्या पढुच्या भेटीत मी तुझ्यासाठी िोन
सुांिर नीलरत्नां आिीन. तू ती िेऊन टाकलीस त्याांच्या जागी तुझ्या डोळयात बसवायला.’’



“खालच्याच चौकात काडेपेट्या ववकिारी लहानशी मुलगी उभी आहे. ततच्या हातून
ततच्या सगळया काडेपेट्या गटारात पड्यात. ततच्या पायात बटु नाहीत, मोजे नाहीत
आणि ततच्या डोक्यावर टोपीही नाही. तू माझा िसुरा डोळा काढ आणि ततला िेऊन ये.’’

“मी तुझ्याबरोबर एक रात्र थाांबते.’’ पाकोळी म्हिाली. “पिमला तुझा िसुरा डोळा
काढविार नाही. िोन्ही डोळे गेले तर तुला काहीच दिसिार नाही रे!’’

“पाकोळी, पाकोळी चचमुक्या पाकोळी ही माझी तुला आज्ञाआहे. मी साांगतो तसां कर.’’

मग पाकोळीनी राजपतु्राचा िसुरा डोळाही चोचीनी काढला. तो घेऊन ती तीरासारखी
झपकनखाली गेली आणि पटकन ्ततने काडेपेट्या ववकिार  या त्या छोट्या मुलीच्या
हातावर हलकेच ठेवला.
त्यानांतर पाकोळीेे राजपतु्राकडे परतआली. आता तुला काहीच दिसत नसेल रे ! पाकोळी
काळजीने म्हिाली. “आता मी तुला सोडून कुठेही जािार नाही. मी कायमचीच
तुझ्याजवळ राहीन.’’



िसुर  या दिवशी पाकोळी दिवसभर राजपुत्राच्या खाांद्यावर बसून होती आणि
त्याला ततनी पादहले्या अनेक चचत्रववचचत्र िेशाांमधल्या गूढ गोष्टी साांगत होती. 
ततने त्याला नाईल निीकाठी लाांबलचकओळी करून उभ्या राहिार  या या मोठ्या
लाल पािपक्षयाांबद्िलसाांचगतलां. त्याांची चोच वाकडीआणि मान लाांब असते. 
त्याांच्या चोचीनां ते सोनेरी मासे पकडतात. असां पि ततनां साांचगतलां.

इजजप्तच्या वाळवांटात भसांहाचां मोठां शरीर आणि तोंड मात्र मािसाचां असा
जस्टांक्स बसलेला आहे. त्याला म्हिे सगळां माहीत असतां. तो जग तनमागि
झालां तेव्हापासून ततथे आहे असां म्हितात.

एका िेशात मोठमोठे दहरवे साप असतात. ते मोठे वेटोळे करून पामच्या
झाडावर झोपतात.

चांद्राच्या पवगताांचा एक राजाआहे. तो स्वत: भशसवीच्या लाकडासारखा
काळाभोरआहेआणि तो एका स्फदटकाची पूजा करतो.



“माझ्या वप्रय चचमुक्या पाकोळी गां’’ राजपुत्र म्हिाला, “तू मला खूप सुांिर
गोष्टी साांगते आहेस. त्या गूढआहेत. पि ि:ुखाइतकी मोठी गूढ गोष्ट नाही. 
माझ्या शहरावरून उडत जाआणि तुला काय काय दिसतां ते मला साांग.’’

मग पाकोळी त्या मोठ्या शहरावरून उडत गेली आणि ततला असां दिसलां
की, श्ीमांत लोक त्याांच्या सुांिर घरामध्ये मजा करतायतआणि गरीब
लोक, भभकारी त्याांच्या िरवाज्याजवळ बसलेआहेत. मग ती उडत उडत
राजपुत्राकडे गेली आणि ततनी जे पादहलां ते त्याला साांचगतलां.



“माझ्या अांगावर सगळीकडे सोन्याची पानां आहेत’’ राजपुत्र म्हिाला. 
“तू ती सगळी पानां एकेककरूनकाढआणि ती त्या गरीब भभकार  याांना िे.’’

पाकोळीनां एकेक पान चोचीनां काढलां आता राजपुत्र अगिीच रया गेलेला
आणि करड्या रांगाचा दिसू लागला. त्यानां एकेक पान गरीबाांना वाटलां आणि
त्याांच्या मुलाांचे चेहरे आनांिले. त्याांना खूप हसू आलां. ती मुलां रस्त्यावर
खेळायला लागली.



त्यानांतर दहमवर्ागवाला सुरूवात झाली. दहमवर्ागवानांतर बफग पडू लागले. 

सगळे लोक जाडे केसाळ कोट घालून दहांडू लागले. छोटी मुलां तनळया टोप्या
घालून बफागवरून घसरण्याचे खेळ खेळू लागली.
बबचारी छोटी पाकोळी! ती थांडीनां गारठून गेली. पि ततनां राजपुत्राची साथ
क्षिभरही सोडली नाही. राजपुत्रावर ततचां फार प्रेम होतां.
पि अखेरीस ततला कळून चुकलां होतां की, तीआता मरिार आहे. ती
पुटपुटली, “माझ्या लाडक्या राजपुत्रा.....’’ ततची चोच हलकेच त्याच्या
गालावर टेकवलीआणि ती त्याच्या पायाशी मरून पडली.
आणि त्याच क्षिी राजपुत्राच्या पुतळयाच्याआतमध्ये एकाएकी तडा
गे्याचा आवाजआला. पुतळयाच्याआतलां धलातुचां हृिय िोन तुकडे होऊन
खाली पडलां. तेव्हा सगळीकडे भयानक बफग कोसळत होता.



िसुर  या दिवशी सकाळी लवकर शहराचे महापौर त्याांच्या
नगरसेवकाांबरोबर त्या चौकातआले, “अरे बापरे! हॅपी वप्रन्स केवढा
घािेरडा दिसतोय, आणि त्याच्या पायापाशी पक्षी मरून पडलाआहे.’’

इथे एक नोटीस लावा, “पक्षयाांना इथे येऊन मरण्यास मनाईआहे.’’

मगकामगाराांनी तो पुतळा तोडून खाली उतरवला आणि भट्टीत
ववतळवून टाकला. पि त्याचां तुटलेलां हृिय मात्र ववतळेना. तेव्हा ते
कचर  याच्या दढगार  यावर टाकून दिलां.  ततथेच त्या मतृ पाकोळीलाही
टाकलेलां होतां.



"मला या शहरातील िोन सवागत मौ्यवान वस्तू आिा," 
िेव त्याच्या एका िेवितूाला म्हिाला. िेवितूाने तुटलेले भशसे 
हृिय आणि मतृ पक्षी आिले.“तू योग्य तनवड केली आहेस,” िेव 
िेवितूाला म्हिाला, “माझ्या नांिनवनाच्या बागेत हा लहान पक्षी 
गािार आहे आणि आनांिी राजकुमार ततथे कायमचा असेल.”

समाप्त 



1995 या वर्ी “केट ग्रीनले’’ या परुस्कारासाठी ह्या
पसु्तकाचां नाव सुचवलां गेलां होतां.

जेन रे याांची अप्रततम चचत्रआणिती छापण्यासाठी
वापरलेलां खास सोनेरी तांत्रज्ञान याांनी ह्या सवोत्तमअमर
कलाकृतीला नवीनच सौंियगआणि जजवांतपिा प्राप्त

झालाआहे.

ऑस्कर वाई्ड याांची आनांिी राजपतु्राचा सोनेरी पतुळा
आणि इजजप्तला जाता-जाता एका रात्री त्याच्या सोनेरी
पायाांशी उतरले्या छोट्या पाकोळीची गोष्ट गेली 100 

वरे् लहान-थोराांचे मनोरांजन करतेआहे.

जेन रे सध्याच्या सवागत प्रभसद्धलआणिलोकवप्रय
आघाडीच्या चचत्रकतीआहेत. त्याांच्या कामाला
जगभरात प्रशांसा आणि पे्रम भमळालां आहे.


